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Julia Linnéa Naij

Från: Julia Linnéa Naij

Skickat: den 9 november 2018 17:14

Till: 'Tim Borg'

Ämne: SV: BN 2017-006896

Bifogade filer: Brännö_s-6 (002).pdf.pdf

Hej, 
 
Ja, då förstår jag hur ni tänkte. Markförändringar räknas det som oavsett om marken höjs eller sänks, vilket innebär 
att förändringen som ni har gjort behöver marklov.  
 
Jag bifogar bilden med mätningar som jag har fått av vår geodataavdelning. Den visar höjdkurvor från 2017 och 
inmätta punkter (+) från hur det ser ut 2018. Där ser man då bland annat att på höjdkurvan för 2017 som är 3 meter 
är höjden för 2018 inmätt att vara 1,4 meter. Inmätningarna har gjorts utifrån flygbilder och det är dokumentet som 
jag skickar med här som finns registrerat i tillsynsärendet. Det här är alltså ingen exakt sammanställning över de 
ändringar som har gjorts, men det visar ändå att marknivån har ändrats. 
 
Trevlig helg! 
 
Julia Naij 
Tillsynshandläggare 
Byggavdelningen 
 
GÖTEBORGS STAD 
Stadsbyggnadskontoret 
 
Telefon: 031-3681901 
E-post: julia.linnea.naij@sbk.goteborg.se 
E-post: sbk@sbk.goteborg.se 
 
Besöksadress: Köpsmansgatan 20 
Postadress:Box 2554, 403 17 Göteborg 
www.goteborg.se 
 
 
 

Från: Tim Borg <tim.borg@tomtborsen.se>  
Skickat: den 9 november 2018 09:15 
Till: Julia Linnéa Naij <julia.linnea.naij@sbk.goteborg.se> 
Kopia: Bengt Hansson (hanssonslb@hotmail.com) <hanssonslb@hotmail.com>; Bernt Andersson 
<bernt.e.andersson@hotmail.com>; Ibert Johansson <Ibf@live.se>; nilsg.ekberg@gmail.com; Sten Gylden 
<sten.gylden@tele2.se> 
Ämne: SV: BN 2017-006896 
 
Hej Julia 
 
Vi har nog gjort en tankeblunder, vi tänkte att markförändringar bara gällde om man höjer marken. 
 
Får väl även be om ursäkt för att vi inte tog reda på att det behövdes bygglov för fler cykelparkeringar och parkering  
för färdtjänst, även där tänkte vi bara att det var en bra insats att lösa några problem. 
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Tacksam om du kan maila över flygfoton, som visar ändringarna. 
 
Trevlig helg 
 
Tim Borg 
Ordförande 
Brännö Bys Samfällighetsförening 
 
 
 

Från: Julia Linnéa Naij [mailto:julia.linnea.naij@sbk.goteborg.se]  
Skickat: den 8 november 2018 15:22 
Till: Tim Borg 
Ämne: SV: BN 2017-006896 
 
Hej, 
 
Tack för förklaringen.  
 
Jag har tittat på flygfoton som vi har för 2018 och jämfört marknivåerna med hur det såg ut 2017. Utifrån det så 
framgår det att marken, på det område som syns på bilderna som inkom med anmälan, har planats ut och att 
marknivåerna har ändrats med mer än 0,5 meter, på en del ställen med 1,5 meter. Det innebär att det som har 
gjorts är en åtgärd som kräver marklov.  
 
Att anlägga parkeringsplatser är en åtgärd som kräver bygglov. Åtgärden att göra fler cykelparkeringar och 2 nya 
platser för färdtjänst är alltså åtgärder som det behövs bygglov för.  
 
Eftersom det har gjorts åtgärder som kräver marklov och bygglov utan att lov var beviljat har ni valmöjligheten att 
antingen inkomma med lovansökningar i efterhand eller återställa det som har gjorts. 
 
Ni bör alltså inkomma med en ansökan om bygglov i efterhand för parkeringsplatserna (fler cykelparkeringar och 2 
nya parkeringsplatser för färdtjänst) och en ansökan om marklov i efterhand för markförändringarna som har gjorts. 
Har detta inte gjorts senast den 20 december 2018 kommer ärendet att anmälas till byggnadsnämnden för ett 
föreläggande om att ansöka om lov. Om lov beviljas i efterhand för de utförda åtgärderna kan det också komma att 
tas ut en sanktionsavgift eftersom åtgärderna har utförts innan lov och startbesked getts.  
 
Om ni istället föredrar att återställa det som har gjorts vänligen meddela detta. 
 
Julia Naij 
Tillsynshandläggare 
Byggavdelningen 
 
GÖTEBORGS STAD 
Stadsbyggnadskontoret 
 
Telefon: 031-3681901 
E-post: julia.linnea.naij@sbk.goteborg.se 
E-post: sbk@sbk.goteborg.se 
 
Besöksadress: Köpsmansgatan 20 
Postadress:Box 2554, 403 17 Göteborg 
www.goteborg.se 
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Från: Tim Borg <tim.borg@tomtborsen.se>  
Skickat: den 3 november 2018 09:56 
Till: Julia Linnéa Naij <julia.linnea.naij@sbk.goteborg.se> 
Kopia: Bengt Hansson (hanssonslb@hotmail.com) <hanssonslb@hotmail.com>; Bernt Andersson 
<bernt.e.andersson@hotmail.com>; Ibert Johansson <Ibf@live.se>; nilsg.ekberg@gmail.com; Sten Gylden 
<sten.gylden@tele2.se> 
Ämne: BN 2017-006896 
 
Hej Julia 
 
Vår förklaring: 
 
I samband med att vi rensade bort ca 70 övergivna cyklar, gjorde fler cykelparkeringar, 2 nya p-platser för färdtjänst, 
så passade vi på att ta bort en massa buskar/sly som växt sig höga. 
Vi fraktade bort cyklar och vegetation i separata container. Vi har inte gjort någon markuppfyllnad över 0.5 meter, 
varför vi inte sökt mark- eller bygglov. 
Planteringarna kommer att färdigställas under 2019 i samarbete med Trafikkontoret. 
Trafikkontoret arrenderar hela området fr.o.m den 1/7 2018. 
Vid ett ev. besök, så är jag tacksam om du kontaktar undertecknad. 
 
Mvh 
 
Tim Borg 
Ordförande 
Brännö Bys Samfällighetsförening 
 


